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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
Jaunartzerako… 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
 
 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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—Jesus Jauna, berba salbagarria zarana, erruki, 
Jauna. 
—Jesus Jauna, zeruko benetako ogia zaituguna, 
Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zure mahai ingurura deitzen gai-
tuzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
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hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak ez gaitu gura lur-jota, lanean, lagun-
tzan eta itxaropena emoten baino, berak elika-
tzen gaitu-eta. Jo daigun eskale bere errukira: 
 
—Elizearen alde: adore emoten jakin daian, eta 

beti egon daiten mundu honentzako ezer ez 
diranen ondoan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gaixoen eta aspertuta dagozanen ondoan da-

gozanen alde: izan daien eurek ere behar da-
ben adorea, laguntza eta autorkuntza, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Krisialdian behartsuen lepotik irabazi zikinak 

eskuratzen diharduenek errukiz begiratu dei-
een lanik barik, etxe barik eta ezer barik gel-
ditzen diranei, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Lur-jota, gogo barik edo nora ezean dagozan 

guraso, abade, laguntzaile eta zerbitzarien 
alde: otoitzera eta Eukaristiara hurreratu dai-
tezan laguntza eta ames-indarrak barrizta-
tzeko, eskatu deiogun Jaunari. 
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eta libratzen ditu. 
Ahogozatu egizue eta ikusi zein ona dan Jauna: 
zorionekoa Haregan babesten dana. R/. 
 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Ezin dau gehiago. Aspertuta dago. Heriotzea eskatzen dau 
profeteak. Baina Jainkoak lanerako behar dau, eta aurrera 
egiteko eskatuko deutso. 
 
Erregeen lehenengo liburutik   (1 Erg 19, 4-8) 
 
Egun hareetan, Eliasek egun bateko bidea egin eban basamor-
tuan zehar. Azkenean, ipuru baten azpian jesarri zan eta he-
riotzea opa izan eutsan bere buruari, esanez: «Nahikoa dot, 
Jauna! Kendu egidazu bizia, ez naz-eta neure gurasoak baino 
hobea». Ondoren, ipuruaren kerizpean etzun eta loak hartu 
eban. 
Horretan, aingeru batek ikutu eta esan eutsan: «Jagi eta 
jan». Begiratu eban Eliasek eta sutopil erre barria eta ontzi 
bat ur ikusi ebazan bere buru ondoan. Jan eta edan ondoren, 
etzun egin zan barriro. Etorri jakon bigarrenez Jaunaren ain-
gerua, ikutu eta esan eutsan. «Jagi eta jan, bide luzea dozu-
eta oraindino». 
Jagi zan Elias, jan eta edan eban, eta janari haren indarrez 
berrogei egun eta berrogei gau ibili zan Horeberaino, Jain-
koaren mendiraino. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Bizikidetza (edo alkarregazko bizitza) gatxa dala esaten 
dogu, eta badirudi bardin uste dauala Paulok ere. Ez da 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 19. 
domekako liturgia honetara. Zelan aurkitzen 
gara? Oporraldian gagoz eta batzuk oporretan 
joateko aukerea eta ahalmena euki dabe, dogu. 
Baina zenbat dagozan ezinean, edo bizirik irau-
teko ahaleginak egiten; edo beste batzuk, ezin 
dabenen ondoan eta laguntzan… Eta zenbat da-
goz, edo gagoz, nekatuta, lur-jota eta ez dauala 
merezi iruntsita? 
Gaurko liturgiak Jainkoaren gurarira hurreratuko 
gaitu. Harek jaten emongo deusku indarrak ba-
rriztatzeko eta lanari aspergabe ekiteko. Jarri 
gaitezan bere esanetara. 
 
 
Sarrera-abestia 

 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
 
Damu-otoitza 
Bizkortu gura gaituan Jainko errukitsuaren au-
rrean gure komodidadea, lur-jota egotea edo ez 
dauala merezi uste izatea autortu daigun: 
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OTOITZA 
 
Zein errez nekatzen garan, Jauna! 
Laster aspertzen gara eta kexatzen, 
dana errez eta une haretantxe 
gura doguzelako gauza guztiak. 
 
Ziztu bizian bizi gara eta ez dakigu 
astiro jardun behar dauanari itxaroten, 
epe luzeagoa behar dauanari 
bere taupadetan laguntzen. 
 
Osatzen gaituzu zuk, Jesus, 
elikatzen gaituzu zeure ogiz 
baina beste batzuen osatzaile 
eta hareen janari izan gaitezan. 
 
Emoiguzu astiroago ibilteko gogoa 
ondoko behartsuak ikusi ahal izan daiguzan 
guztientzat adore-emoile izateko eran. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
Erantzun salmoa 

Sal 33 

 
 

R/.  Txastau egizue eta ikusi zein samurra dan Jauna. 
 

Bedeinkatuko dot aldi oro Jauna, 
nire ahoan beti haren gorapena. 
Harro nago Jaunagaz, 
entzun begie apalek eta poztu bediz. R/. 
 
Handietsi nigaz batera Jauna, 
goratu dagigun alkarregaz haren izena. 
Jaunagana jo neban, eta Harek erantzun, 
bildur guztietatik libratu ninduan. R/. 
 
Begiratzen deutsoenak disdiratsu egongo dira, 
ez jake aurpegia lotsaz gorrituko. 
Errukarri honek dei egin eban, eta Jaunak entzun, 
eta estualdi guztietatik salbatu eban. R/. 
 
Kanpaturik dago Jaunaren aingerua 
Hari begirunea deutsoenen inguruan, 
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—Gure eliz alkartearen alde: bildurrak eta ahu-
leziak uxatu daiguzan uste on osoa Jesusen-
gan jarrita bere testigu gartsu lez agertzeko, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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izango ez dogula ezer aurreratu, berak agintzen deuskuna ez 
dogula kontuan hartzen baino. Zeuk esan. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 4, 
30—5, 2) 
 
Senideok: Ez nahigabetu Jainkoaren Espiritu Santua, horregaz 
markatu zaitue-eta Jainkoak, askapen-egunean zuek bereiz-
teko. Kendu zeuen artetik garrazkeria, hasarrea, gorrotoa, 
garrasiak, irainak eta bestelako gaiztakeria guztiak. Izan zai-
teze alkarrentzat on eta bihozbera, alkarri parkatuz, Jain-
koak zuei Kristoren bitartez parkatu eutsuen lez. 
Izan zaiteze, beraz, Jainkoaren antzeko, beraren seme-alaba 
maite zareen ezkero. Bizi zaiteze maitasunean, Kristoren 
antzera, Berak maite izan ginduzalako eta bere burua gure 
alde emon ebalako, Jainkoak atseginez onartzen dauan opari-
tzat eskeiniz. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Jesusen hizkera hau ez da onargarria bere aldi-
koentzat; ez dauka nondik oratu ere. Eta gure-
tzat? Ohituegiak ez ete gagoz? Egin deiogun ha-
rrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 6, 41-51) 
 
Aldi haretan, Jesusen kontra marmarka hasi zi-
ran entzuleak, «Neu naz zerutik jatsitako ogia» 
esan ebalako, eta hau inoen: «Ez al da, ba, hau 
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Jesus, Joseren semea? Ez al doguz, ba, ezagu-
tzen honen aitamak? Zelan dino, orain, zerutik 
jatsia dala?» 
Jesusek erantzun eutsen: «Ez jardun marmarka 
zeuen artean. Ezin da inor Nigana etorri, bialdu 
nauan Aitak erakarten ez badau. Eta Neuk biz-
tuko dot azken egunean. Honan esaten da Profe-
ten liburuan: "Jainkoaren ikasle izango dira guz-
tiak". Aitari entzun eta Harek irakatsia berega-
natzen dauana Neugana dator. Horrek ez dau 
esan gura inork Aita ikusi dauanik; Jainkoagan-
dik etorri danak baino ez dau ikusi Aita. 
Bene benetan dinotsuet: Sinesten dauanak be-
tiko bizia dau. Neu naz bizia emoten dauan 
ogia. Zuen gurasoek mana jan eben basamor-
tuan eta, halan ere, hil egin ziran. Bestelakoa 
da zerutik jasten dan ogia: honetatik jaten 
dauana ez da hilgo. Neu naz zerutik jatsi dan ogi 
bizia; ogi honetatik jaten dauana betiko biziko 
da. Eta Nik emongo dodan ogia nire haragia da, 
mundua bizi daiten emona». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-


